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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid
 

Klockan 13.15 – 15.35 
Plats Öringen, Kinnaström, Kinna samt digitalt via Netpublicator 
  
Beslutande C Ulla-Maj Persson, ordförande 
 KD Martin Arnell, vice ordförande 
 S Ulla Lätt 
 S Laila Neck 
 S Bengt Johansson 
 C Karl-Åke Axelsson, tjänstgör för Bengt Axbrink (C), §§ 1-4 
 C Bengt Axbrink, §§ 5-12 
 S Ritva Eklund, tjänstgör för Rolf Hallberg (L), §§ 3-12 
 M Magnus Lilliecrona, tjänstgör för Ylva Höglund (M) 
 KD Ruth-Marie Engström, tjänstgör för Rolf Skarin (M) 
 SD Yvonne Kindström 
 S Paul Holmberg, tjänstgör för Madeléne Jensen (V), §§ 3-12 
   
Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
 S Ola Siljeholm, §§ 4-12 
 C Mona Stenström 
 C Karl-Åke Axelsson, §§ 5-12 
 SD Siv Scarborough 
 SD Sara Lindwall 
   
 Tjänstemän 
 Elisabeth Kroon Verksamhetschef   
 Erika Agnarsson Verksamhetschef   
 Hans Borg Administrativchef   
 Janny Åhman Nämndsekreterare   
 Sara Klaesson Registrator   
 Talieh Ashjari Förvaltningschef   
 Anders Olsson Planeringsledare §§ 1-4  
 Maria Olsson Planeringsledare §§ 1-4  
 Sara Alteryd Nämndsekreterare §§ 1-6  
 Lisa Hederstierna Kvalitetsutvecklare §§ 4-6  
 Annika Arvidsson Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 
§ 6  

 Linda Augustsson Medicinskt ansvarig för 
rehabilitering 

§ 6  

 Tor Ellnefors Ekonom § 6  
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Utses att justera Martin Arnell (KD) 
  
Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 22 februari 2021 klockan 15.45 
  
Underskrifter Sekreterare   §§ 1-12 
  Janny Åhman   
     
 Ordförande    
  Ulla-Maj Persson (C)    
     
 Justerande    
 Martin Arnell (KD) 

 
 
 
 
 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

på Marks kommuns hemsida: www.mark.se 
 

Instans Äldreomsorgsnämnden           §§ 1-12 
 
Sammanträdesdatum 2021-02-22 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2021-02-22 
 

 

Datum för anslags  
nedtagande 2021-03-16 

 
 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Socialförvaltningen  

 
Underskrift   

 Janny Åhman 
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Innehållsförteckning 
  
Anmälan och prövning om jäv  § 1 
  
Information om entledigande och fyllnadsval av ersättare  § 2 
  
Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

§ 3 

  
Information om Marks kommuns krisberedskapsplan för kärn- 
teknisk olycka 

§ 4 

  
Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin samt övrig information från förvaltningen 

§ 5 

  
Årsrapport 2020 § 6 
  
Redovisning av domar och beslut § 7 
  
Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter  
 

§ 8 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut § 9 
  
Redovisning av anmälda delegationsbeslut § 10 
  
Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser § 11 
  
Information om ordförandebeslut  § 12 
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§ 1  

Anmälan och prövning om jäv 
 
Det föreligger ingen anmälan om jäv. 
 
________________ 
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§ 2  Dnr. 2019-1 006 

Information om entledigande och fyllnadsval av ersättare 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut  
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Ärendet 
Anne-Li Glansin (SD) har i skrivelse till kommunfullmäktige den 13 november 
2020 avsagt sitt uppdrag som ersättare i äldreomsorgsnämnden.  
 
Enligt 4 kap. 6 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroen-
devald från uppdrag när den förtroendevalde önskar att avgå, om det inte 
finns skäl emot det.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2020, § 220, att entlediga 
Anne-Li Glansin (SD) från uppdraget som ersättare i äldreomsorgsnämnden. 
Till ny ersättare utses Sara Lindwall (SD).  

Ärendets behandling  
Se kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2020, § 220. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om kommunfullmäktiges beslut och 
hälsar Sara Lindwall (SD) välkommen till äldreomsorgsnämnden.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om informat-
ionen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.  

 
________________ 
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§ 3 

Återrapportering av granskade delegationsbeslut samt val av nya 
granskare 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 14 december 2020. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Ritva Eklund (S) och Ruth-Marie Engström (KD) 
till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 

Ärendet 
Laila Neck (S) och Bengt Axbrink (C) har granskat följande beslut  
anmälda vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 14 december 2020: 
 
- Tre beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av  

insatser.  
 
- Två beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.  

Ärendets behandling 
Se kommentar till utförd granskning den 16 februari 2021. 

Dagens sammanträde 
Laila Neck (S) framför att besluten är motiverade och väl dokumenterade.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar granskning av delegationsbeslut anmälda 
vid äldreomsorgsnämndens sammanträde den 14 december 2020. 
 
Äldreomsorgsnämnden utser Ritva Eklund (S) och Ruth-Marie Engström (KD) 
till att granska delegationsbeslut anmälda vid dagens sammanträde. 
 
Förslagen antas. 
 
________________ 
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§ 4  

Information om Marks kommuns krisberedskapsplan för kärnteknisk 
olycka 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut  
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Dagens sammanträde 
Planeringsledare Anders Olsson och Maria Olsson informerar och svarar på 
frågor om Marks kommuns plan för åtgärder vid en eventuell kärnteknisk 
olycka.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om informat-
ionen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.  
 
________________ 
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§ 5 Dnr. 2020-34 730 

Information om socialförvaltningens strategier och beslut avseende 
Covid-19 pandemin samt övrig information från förvaltningen 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut  
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Talieh Ashjari informerar och svarar på frågor om: 
 
- Vad socialförvaltningen gör med anledning av Covid-19 och de beslut som 

har tagits, samt om det fortlöpande arbetet ute i verksamheterna.  
 

- Förberedelserna och genomförandet av den pågående vaccineringen av 
brukare, patienter och personal för Covid-19.  

 
- Antigentester (snabbtester) av personal. Ärendet har överlämnats till 

nämndens presidium för vidare beslut i äldreomsorgsnämnden.  
 

- Sommarplaneringen. Beslut har tagits om att minst 60 % av ordinarie  
personal behöver vara i tjänst under sommaren 2021. Covid-anställningar 
är förlängda till och med den 31 augusti 2021.  

 
Verksamhetschef Erika Agnarsson informerar och svarar på frågor: 
 
- Det pågående arbetet med lönerevisionen för 2021. 

 
- Renoveringen som är färdig på boendet i Kinnaborg. 

 
- Det pågående arbetet kring behovsanpassning och utökning av antalet 

vård- och omsorgsboendeplatser på Rönnäng. 
 

- Statusuppdatering av hanteringen och antal ansökningarna till boendeplat-
ser inom Marks kommun. 

 
- Arbetet med förstudien om utökning av ytterligare boendeplatser. 

 
Verksamhetschef Elisabeth Kroon informerar och svarar på frågor: 
 
- Rekrytering och hantering av personal kopplat i samband med Covid-19. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om infor- 
mationen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
 
________________ 
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§ 6 Dnr. 2020-24 042 

Årsrapport 2020 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Årsrapport 2020. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2020. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2020. 
 
Äldreomsorgsnämnden översänder Årsrapport 2020 till kommunstyrelsen,  
inklusive Kvalitetsberättelse 2020 och Patientsäkerhetsberättelse 2020 som 
bilagor. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande   Justerande 
Ulla-Maj Persson (C)  Martin Arnell (KD) 
 

Ärendet 
Nämndens årsrapport utgör underlag till Marks kommuns årsredovisning. 
Nämnden ska följa upp och analysera verksamhetens resultat samt rapportera 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. 
Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklings- 
områden och händelser som ska rapporteras.  
 
Årsrapporten innehåller uppföljning av nämndens mål och strategier som  
fastställdes i nämndplan 2020-2021, uppföljning av verksamhet, ekonomi och 
personal för året 2020. 

Ärendets behandling 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 februari 2021, § 10, där det  
föreslås att äldreomsorgsnämnden godkänner Årsrapport 2020 och över- 
sänder den till kommunstyrelsen, och att äldreomsorgsnämnden godkänner 
Kvalitetsberättelse 2020, samt att äldreomsorgsnämnden godkänner Patient-
säkerhetsberättelse 2020.  
 
Se även socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 26 januari 
2021.  

Dagens sammanträde 
Kvalitetsutvecklare Lisa Hederstierna, verksamhetscheferna Elisabeth Kroon 
och Erika Agnarsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Arvidsson, 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering Linda Augustsson samt ekonom Tor  
Ellnefors föredrar ärendet och svarar på frågor. 
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forts. § 6 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) föreslår följande beslut: 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Årsrapport 2020. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2020. 
 
Äldreomsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2020. 
 
Äldreomsorgsnämnden översänder Årsrapport 2020 till kommunstyrelsen,  
inklusive Kvalitetsberättelse 2020 och Patientsäkerhetsberättelse 2020 som 
bilagor. 
 
Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, per e-post till ks@mark.se 
 
________________ 
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§ 7 Dnr. 2021-10 730  

Redovisning av domar och beslut   

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna domar och  
beslut, för perioden 2020-11-27 - 2021-02-03, till protokollet.   
 

Ärendet 
Vid varje nämndsammanträde rapporteras de domar och beslut från domstol, 
i ärenden i vilka nämnden är part, som inkommit sedan föregående rapport. 
Även beslut från nämndens tillsynsmyndigheter ingår i rapporten. Domarna 
och besluten finns sammanfattade i en bilaga till tjänsteutlåtandet och hålls  
tillgängliga i sin helhet vid sammanträdet. 

Ärendets behandling 
Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilaga, den 11 februari 2021.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om redovis-
ningen av inkomna domar och beslut för perioden 2020-11-27 - 2021-02-03 
kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
 
________________ 
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§ 8  
 
Redovisning av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter  

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av inkomna skrivelser,  
klagomål och synpunkter till protokollet. 
 
 
Ärendet 
Redovisning av följande inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter: 
 
- Dnr. 2021-2 108 – Klagomål inkommer från vårdtagares dotter och berör 

följande: vårdtagare larmade för att få hjälp med byte av kläder och  
inkontinensskydd. Personal ville inte byta de sängkläder som inte var våta, 
men vårdtagares anhörig insisterade om detta till personalen. Personal 
och anhörig ska ha höjt rösten mot varandra. Vårdtagaren blev ledsen. 
Enligt klagomålet kände vårdtagare och anhörig att de fick ett illa bemö-
tande samt kände sig kränkta. 
 

- Dnr. 2021-5 108 – Den 26 november 2020 upptäckte personal på vård– 
och omsorgsboende att brukare låg på golvet och att dennes rörelselarm 
slutat att fungera. I samband med utredning av händelsen har anhöriga 
framfört klagomål gällande händelsen. Det är oklart hur länge brukaren 
varit liggande, men sannolikt mellan 0 och 90 minuter. Det framkommer 
inga uppgifter om skador. Larmpersonal har i efterhand inte kunnat se  
någon förklaring till att larmet inte fungerade. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om redovis-
ningen av inkomna skrivelser, klagomål och synpunkter kan antecknas till 
protokollet, och finner att så sker.   
 
________________ 
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§ 9 Dnr. 2020–48 730 
 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av ej verkställda gynnande 
beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, för perioden 2020-10-01 till och 
med 2020-12-31. 
 
 
Ärendet 
Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), ska på det vis 
som anges i 16 kap. 6 f och h §§ SoL rapporteras till Inspektionen för vård 
och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. 
 
Ärendets behandling 
Se statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt 
SoL för perioden 2020-10-01 till och med 2020-12-31.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om redovis-
ningen av ej verkställda gynnande beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, 
för perioden 2020-10-01 till och med 2020-12-31 kan antecknas till protokol-
let, och finner att så sker.   
 
________________ 
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§ 10  

Redovisning av anmälda delegationsbeslut  

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av anmälda delegationsbeslut 
till protokollet.  
 

Ärendet 
Av 6 kap. 40 § kommunallagen (2017:725) och av äldreomsorgsnämndens 
delegationsordning framgår att beslut som fattas med stöd av delegering ska 
anmälas till nämnden. Följande delegationsbeslut föreligger: 
 
Bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
2020-12-01 – 2021-01-31 – avser bistånd i form av hjälp i hemmet, städ, 
tvätt, inköp, ledsagning, trygghetslarm, matdistribution, hemtjänst, resa,  
övrigt bistånd enligt riktlinjer, vård- och omsorgsboende, korttidsboende i 
väntan på annat boende, särskilt boende samt erbjudande av plats inom  
kommunens verksamheter, erbjudande av plats utanför kommunens  
verksamheter, bistånd i form av korttidsplats/växelvård för avlösning av  
anhöriga, rehabilitering i väntan på permanent boende inom kommunens 
verksamheter, beslut om dagverksamhet/sysselsättning, bistånd till sökande 
från annan kommun, beslut om kvarliggande för medicinskt utskrivningsklar 
hos länssjukvården, beslut om kommunbidrag till anhörigvårdare enligt  
socialnämndens beslut den 24 februari 2014, § 17. 
 
Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
2020-12-01 – 2021-01-31 
 
Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst 
och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
2020-12-01 – 2021-01-31 
 
Attesträtter 
- 
 
Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott 
2021-02-08 
 
Anställningsbeslut och ledigheter längre än sex månader 
2020-12-01 – 2021-01-31 
 
Avgiftsbeslut 
2020-12-01 – 2021-01-31 
 
Beslut om jämkning av dubbelt boende 
2020-12-01 – 2020-12-31 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 15(17) 
 Äldreomsorgsnämnden 
 2021-02-22 

  
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 10 
 
Avtal 
Dnr. 2021-17 050 – Avtal avseende autentisering av personer som ska få inci-
dentrapporteringskonton, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
 
Dnr. 2021-18 050 – Internhyresavtal, Teknik- och serviceförvaltningen i 
Marks kommun. 
 
Dnr. 2017-119 050 – Tillägg till internhyresavtal avseende Solgård, Teknik- 
och serviceförvaltningen i Marks kommun. 
 
Dnr. 2020-72 050 – Uppdragsavtal om hyrning av personal, Almia AB. 
 
Dnr. 2019-101 050 – Tillägg till avtal, licens för kommuninvånarregister 
(KIR), Tieto Sweden AB. 
 
Dnr. 2020-151 050 – Avtal avseende fönsterputsning i enskilda hem inom 
hemtjänsten, Ekbergs Fönsterputs & Städ AB. 
 
Avskrivningar av fordran 
- 
 
Övrigt 
Dnr. 2020-130 730 – Samråd, tematiskt tillägg till översiktsplan för Marks 
kommun med riktlinjer för eventuell exploatering inom vattenskyddsområden. 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om redovis-
ningen av anmälda delegationsbeslut kan antecknas till protokollet, och finner 
att så sker.   
 
________________ 
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§ 11 

Redovisning av meddelanden, kurser och konferenser 

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar redovisningen av meddelanden, kurser och 
konferenser till protokollet. 
 

Ärendet 
Redovisning av följande inkomna meddelanden, samt information om kurser 
och konferenser: 

Meddelanden 
Kommunfullmäktige 
§ 179/2020 Vision och mål för Marks kommun 

§ 196/2020 Utdebitering 
 
§ 198/2020 Taxor och avgifter  
 
§ 199/2020 Budget 2021-2022 med plan för 2023-2024 för Marks kommun 
 
§ 206/2020 Kommunalt ungdomsråd 
 
§ 209/2020 Svar på motion om att förstärka prevention och rehabilitering hos våra 
äldre (L) 
 
§ 211/2020 Svar på motion om äldreboendegaranti (KD) 
 
§ 220/2020 Entledigande och fyllnadsval av ersättare i äldreomsorgsnämnde (SD) 
 
Kommunstyrelsen 
§ 249/2020 Politisk styrgrupp för nu vision Marks kommun 
 
Kommunledningskontoret 
Beslut om regler för trafiksäkert beteende 
 
Vårdföretagarna  
Skrivelse angående ersättning för merkostnader till följd av covid-19 

Kurser och konferenser 
Göteborgsregionen 
Kommunal ekonomi för icke-ekonomer. Webbsänds den 5 mars 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om redovis-
ningen av meddelanden, kurser och konferenser kan antecknas till protokol-
let, och finner att så sker.   
 
________________ 
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§ 12 

Information om ordförandebeslut  

 
Äldreomsorgsnämndens beslut 
 
Äldreomsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 

Dagens sammanträde 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) informerar om följande ordförandebeslut: 
 
- Uppskjuten taxa 2021 för vård och omsorg 

Den 21 december 2020 

Beslutsgång 
Ordförande Ulla-Maj Persson (C) frågar äldreomsorgsnämnden om informat-
ionen kan antecknas till protokollet, och finner att så sker.   
 
________________ 
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